
รายงานการประชุมกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ครั้งที่ 3/2563 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
วันที่  28  กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ  ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

******************** 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางนุชนารถ   วดีศิริศักดิ์ รองปลัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  (ประธานในที่ประชุม) 
2. นางเชิดทรง  ฤทธิ์จิตเพียร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว 
3. นางสายสมร        ทิพย์โพธิ์ หัวหน้าฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม    
4. นางจิณดามาศฆ์     สุขะอาคม พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการพิเศษ 
5. น.ส.อัมพวา          ไชยเหล็ก นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ 
6. นางนรินทร์สิรี    พรหมโวหาร นักสังคมสงเคราะห์ ช านาญการ 
7. นายอนันตรักษ์ สลีสองสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ  
8. นางแจ่มศรี    โกแสนตอ นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ  
9. น.ส.พิชญากร  เทพสาย  นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ   
10. นายนราธิป   ค าแก่น  นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ 
11.นางลาลิตา           หม้อศรีชัย นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ 
12.น.ส.พลิศาน์  เชื้อเมืองพาน นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ    
13.นายอิทธิพล  บุญสะอาด นักพัฒนาชุมขน ปฏิบัติการ 
14.น.ส.กาญจนา ธรรมสา  นักพัฒนาชุมขน ปฏิบัติการ 
15. น.ส.ศุภลักษณ์    มีลาภ  นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ 
16.น.ส.ธัญธิดา  อักษร  นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ 
17. นายนเรศ            อยู่ดี            เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน  
18. นายสิทธิพันธ์      จันธิมา  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน  
19. นางสายฝน          แก้วกันทา เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน   
20. นายธิติวุฒิ    แปงปุ๋ย  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน   
21. นางสุพัตรา         มณีอินตา ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
22.น.ส.ศิรินภา    ราชล า   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
23.นายเกรียงไกร วันไชยธนะวงศ์ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  
๒4. น.ส.เบญจวรรณ    อ้อปิมปา ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป   
๒5. น.ส.เปรมสิณี       กิมสี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     
26. น.ส.สิริลักษณ์       วงค์จินดา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
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27. น.ส.ทองศรี          สิทธิวัง  คนงานทั่วไป 
28. นายธนภัทร   ทะรินทร์ คนงานทั่วไป 
29. น.ส.หนึ่งฤทัย    โกแสนตอ   เจ้าหน้าที่กองทุนฟ้ืนฟูฯ   
30. น.ส.พิมพธู  เป็งสม  เจ้าหน้าที่กองทุนฟ้ืนฟูฯ 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  
1. นางนัธทยภรณ์  เจี่ยงเพ็ชร์ นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการพิเศษ  ไปราชการ 
2. นายวิรัตน์           วงศ์มา  นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการพิเศษ  ไปราชการ 
3. น.ส.ภัทรปภา   จารุธีรากุล นักสังคมสงเคราะห์ ช านาญการ   ลาป่วย 
4. นายชนกานต์    สุทธสาร  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป    ไปราชการ 
    
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ประธานที่ประชุมฯ 1. ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าเชิดทรง ฤทธิ์จิตเพียร ที่สอบผ่านในต าแหน่งสายงาน  

ผู้บริหาร 
 2. แจ้งรายงานผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563       

ในเรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ขอเชิญคุณจิณดามาศฆ์ ชี้แจง 
นางจิณดามาศฆ ์ - โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือเรียกว่า COVIC-19 เนื่องจากเป็นสถานการณ์

เร่งด่วน ผู้บริหารจึงได้สั่งการว่าให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
และอยู่ระหว่างด าเนินการร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานสนับสนุนเพ่ือลดการแพร่กระจาย
เชื้อCOVIC-19 และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย สังเกตความผิดปกติ      
ของร่างกาย งดเดินทางไปต่างประเทศ  

ประธาน - ก ารแต่ งตั้ งคณ ะท างานสนั บ สนุ น เพ่ื อลดการแพร่กระจาย เชื้ อ COVIC-19              
เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน  

 - เรื่องฝุ่น PM 2.5 อบจ.เชียงราย อาจจะต้องมีห้องส าหรับ Safe Zone เพ่ืออากาศ     
ที่บริสุทธิ์ และมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ ให้ความร่วมมือ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือ 20 
เชียงรายได้แนะน าวิธีการท าเครื่องฟอกอากาศ 
- ในทุกวันพุธ จะมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้าง เช็ด ฆ่าเชื้อ ส านักงาน 
อบจ.เชียงราย    

นางจิณดามาศฆ ์  - ขอเพ่ิมเติม เรื่อง ซากนกที่ตายบริ เวณส านักงาน ซึ่ งปศุ สัตว์จั งหวัดได้น าไป           
ตรวจ ผลการตรวจนกไม่มีโรค สามารถท าความสะอาดอาคารส านักงานได้ และ          
ได้ประสานกับส านักปลัดฯ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 - เรื่องการซื้อหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ได้ประสานกับองค์การเภสัชและส่งใบสั่ง
ซื้อไปเรียบร้อย  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ 3/2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ) 
มติที่ประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามผลการประชุม (ครั้งที่ 3/2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ) 
 
มติที่ประชุม ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 รายงานผลการด าเนินงานเดือนที่ผ่านมา  
- ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

หัวหน้าสายสมร 1. โครงการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย จ านวน 3 รุ่น 
  - รุ่นที่  1  เมื่ อวันที่  20  มกราคม 2563 ณ  เทศบาลต าบลบุญ เรือง         

อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
- รุ่ น ที่  2  เมื่ อ วั น ที่  2 1  ม กราคม  2 5 6 3  ณ  โรง เรี ยน บ้ าน สบ ค า              

อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
- วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงท านุประชา) อ าเภอเทิง      

จังหวัดเชียงราย 
   2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

- ด าเนินการเมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียง       
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม   
ที่ว่าการอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
3. โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองเพ่ือลดอัตราการเกิด
โรคมะเร็ง 
- ด าเนินการเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม อ าเภอ   
เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

   - ฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว 
หัวหน้าเชิดทรง 1. โครงการตลาดประชารัฐ เนื่องจากมีการย้ายสถานที่จัดงาน ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ

เสนอผู้บริหาร 
 2. ร้านค้า OTOP ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย ได้ประชุมคณะกรรมการฯ      

ซึ่งประธานคณะกรรมการ ขอยื่นเรื่องเสนอลาออก และจะเสนอในที่ประชุมคณะใหญ่
ต่อไป  

 3. เรื่อง ร้านกาแฟ ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย ตามมติที่ประชุมแจ้ง        
ให้ร้านกาแฟ สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผ่านมาและในการช าระค่ากาแฟ จะให้ช าระผ่าน        
ทางเคาร์เตอร์ของร้านค้า OTOP และจะท าการเบิกจ่ายให้ในเดือนถัดไป โดยมอบให้    
คุณอิทธิพล บุญสะอาด เป็นผู้ประสานงานกับร้านกาแฟ 

นายอิทธิพล - เบื้องต้นได้ประสานร้านกาแฟ และแจ้งให้ทราบตามมติท่ีประชุม  
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 4.2. โครงการที่จะด าเนินการในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

- ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
หัวหน้าสายสมร 1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
 ด าเนินการในวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2563  
 

- ฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว 
นางลาลิตา - โครงการอบรมประชาชนเพ่ือสร้างรายได้ โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มพัฒนา

สตรี อยู่ระหว่างด าเนินการกับกองคลังและกองพัสดุ  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
หัวหน้าสายสมร 5.1. ขออนุญาตแนะน าเจ้าหน้าที่กองทุนฟ้ืนฟูฯ  
น.ส.พิมพธู - สวัสดีคะ ชื่อ นางสาวพิมพธู เป็งสม เป็นเจ้าหน้าที่กองทุนฟ้ืนฟูฯ ขอฝากเนื้อฝากตัว

กับพ่ีๆด้วยคะ  
น.ส.อัมพวา - โครงการที่จะน าเข้าแผนฯ ปี 2564 จากการประชุมร่วมกับกองแผนฯ แจ้งหมวด

ค่าใช้จ่ายประจ า ให้ใช้แบบเดียวกับปีงบประมาณ 2563 โดยที่ไม่ต้องท าการโอนงบฯ
บ่อย  

 - เอกสารประกอบการท าข้อตกลง ในรอบการประเมินครั้งที่ 1 ขอให้ข้าราชการท า
ส าเนา 2 ชุด และพนักงานจ้าง ให้ส่งเอกสารที่คุณลาลิตา หม้อศรีชัย 

นายธิติวุฒิ - การแบ่งกลุ่มเวรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ อบจ.เชียงราย เนื่องจากมีข้าราชการ และ
พนักงานจ้างมาใหม่ ที่ยังไม่มีกลุ่ม จ านวน 4 คน ได้แก่ 

  - ข้าราชการ จ านวน 2 คน 
  1. น.ส.ภัทรปภา จารุธีรากุล ต าแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ช านาญการ 
  2. น.ส.ธัญธิดา อักษร         ต าแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ 
  - พนักงานจ้าง จ านวน 2 คน ได้แก่ 
  1. นายเกรียงไกร วันไชยธนะวงศ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
  2. น.ส.พิมพธุ เป็งสม  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่กองทุนฟ้ืนฟูฯ 
 - ขอสอบถามในที่ประชุมว่าจะด าเนินการใส่รายชื่อเจ้าหน้าที่ตามที่ได้ท าตารางเสนอ   

มานี้หรือไม ่
  กลุ่ม 1 เพ่ิม น.ส.พิมพธุ เป็งสม 
  กลุ่ม 3 เพ่ิม  น.ส.ภัทรปภา จารุธีรากุล และน.ส.ธัญธิดา อักษร          
  กลุ่ม 4 เพ่ิม   นายเกรียงไกร วันไชยธนะวงศ์ 
ประธาน - หากไม่มีท่านใดขัดข้อง ขอใช้รายชื่อการแบ่งกลุ่มเวรร่วมกิจกรรมของ อบจ.เชียงราย       

ตามตารางท่ีนายธิติวุฒิ แปงปุ๋ยแจ้ง 
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นายธิติวุฒิ - การแบ่งกลุ่มค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อยากจะขอแยกตามกลุ่มใหญ่ โดยแยกจาก 

อาวุโส/ช านาญการ/ปฏิบัติการ ซึ่งใช้รายชื่อกลุ่มอาวุโส 1 คน กลุ่มช านาญการ 1 คน 
และกลุ่มปฏิบัติการ 1 คน  

น.ส.ศุภลักษณ์ - ขอสอบถามกรณีที่ต้องท าการตรวจรับทั้งปี เช่น คอมพิวเตอร์ ,เครื่องถ่ายเอกสาร    
เป็นต้น ต้องการท าตรวจรับอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 

ประธาน - กรณีตรวจรับทั้งปี ให้แยกเป็นอีกกลุ่ม ขอฝากกรรมการตรวจรับทุกคนให้ตรวจสอบ         
อย่างละเอียด สั่งซื้ออะไร ให้ตรวจรับตามนั้น 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ปิดประชุม  11.30 น. 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................... ผู้บันทึกการประชุม 
                  (นางสาวสิริลักษณ์  วงค์จินดา) 
        ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
 

     ลงชื่อ……………………………………………. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นางลาลิตา  หม้อศรีชัย) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ 

 


